
Een bijzondere yogareis naar het 
wonderschone Bali 

van 17 t/m 30 oktober 2020

Yogastudio Westland organiseert op veler verzoek in 2020 weer een yogareis 
naar Bali. We gaan voor de vierde keer naar dit wonderschone eiland.

Bali is een van de 27 provincies van Indonesië. Het heeft een oppervlakte van 
5600 km2 en telt ruim 4 miljoen inwoners.

Waar verblijven we?
Opnieuw hebben we gekozen voor de prachtige locatie in het noorden van Bali, 
in het dorpje Bondalem. De accommodatie Bali Mandala ligt aan een lavastrand.

Het complex zal exclusief voor ons beschikbaar zijn. Het biedt een uit bamboe 
opgetrokken yogaruimte, 
een open yogaruimte waar de zeewind doorheen kan waaien, plus een open 
meditatieruimte aan zee.
De sfeervolle kamers liggen in een grote tropische tuin en zijn gesitueerd in 
kleine (duplex)bungalows. Het restaurant ligt aan zee, vanwaar je een prachtig 
uitzicht hebt over zowel de tropische tuin als de blauwe zee. Daarnaast is op het 
complex een wellness-spa, waar je o.a. heerlijk gemasseerd kunt worden. 

Bali Mandala heeft een klein zwembad met ligbedden om te relaxen. Wil je wat 
actiever zijn, dan kun je snorkelen in de zee en het koraalrif bewonderen.



Wat gaan we doen? 
Bali Mandala Resort biedt alles voor een onvergetelijk mooie yoga-ervaring. 
Geïnspireerd door de omgeving, de prachtige natuur en de deelnemers wordt 
dagelijks een afwisselend programma aangeboden. Dat bestaat uit yoga, 
meditatie, do-in (stretching), sacrale dans en bezinningsmomenten. In het 
welness-salon kun heerlijk je je laten masseren.
In deze serene omgeving heb je de ruimte om ‘je innerlijk te voeden met alles 
waar je voor openstaat’. Je mag loslaten om later hernieuwd te verbinden. 
Naast dat programma gaan we gezamenlijk Bali ontdekken. We zien de 
diepgroene rijstvelden en de mystieke, in nevel gehulde vulkanen. We gaan het 
Bali-gevoel ervaren. 
De duizenden tempels en het hindoeïsme laten je zien hoe belangrijk religie en 
riten in het leven van de Balinees zijn. Je zult tijdens de trip het alledaagse leven 
ervaren en we nemen je mee naar bezienswaardigheden van het eiland.  
Kortom, we beleven een intens verblijf in Bali Mandala en maken in korte tijd 
kennis met een aantal boeiende aspecten van Bali. 

Reisdatum:
Vertrek uit Nederland zaterdag 17 oktober 2020 en terugkomst 
vrijdagochtend 30 oktober 2020. Een totaal van 14 dagen waarvan er 11 
nachten worden doorgebracht in het resort.

Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers bedraagt maximum 18.



Wat kost het?
De prijs is eind november/begin december 2019 bekend. De verwachting is dat 
de prijs tussen de € 1800,- en € 2000,- per persoon zal bedragen. 

De prijs per persoon is inclusief:
- vliegreis Amsterdam – Bali  (met een overstap) v.v.
- luchthavenbelastingen en brandstoftoeslagen** 
- alle transfers (mits in groepsverband)
- 11 overnachtingen op basis van indeling in een tweepersoonskamer/bungalow
- volpension (ontbijt, lunch en diner)
- het aangeboden programma: yoga, meditatie, stretching, sacrale dans, 2 
excursiedagen, diverse kleine uitstapjes en nog veel meer ...
- water, koffie, thee, gember- en citroenwater
- excursies plus entreegelden

De prijs is exclusief:
- een toeslag voor een tweepersoonskamer bij alleen gebruik (prijs nog niet 
bekend)
- reiskosten van en naar Schiphol
- reis- en annuleringsverzekering
- persoonlijke uitgaven

** Exclusief eventuele door de luchtvaartmaatschappij doorgevoerde 
verhogingen van luchthavenbelastingen en brandstoftoeslagen

  

Kijk voor de meest actuele paspoort- en visuminformatie op www.visumdienst.nl 
of op visa4indonesia.nl.
Voor gezondheid en eventuele inentingen, neem contact op met de plaatselijke 
GGD of kijk op www.travelclinic.com. 
Vergeet ook niet een reis- (met werelddekking) en annuleringsverzekering af te 
sluiten

Informatiebijeenkomst
We organiseren een informatiemiddag over deze week op zondag 15 
december, van 14.00 uur tot 16.00 uur in Yogastudio Westland, 
Hyacinthstraat 24 A, Heenweg in `s-Gravenzande.
Tijdens deze middag informeren we je over de reis en heb je de gelegenheid 
kennis te maken met de docenten en andere deelnemers
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Het team
Koen de Haas. Yoga hoort bij Koen. Naast yoga heeft hij een opleiding tot 
voetreflexoloog en Shiatsutherapeut gevolgd. Hij geeft yoga, meditatie, 
stretching en massage/workshop’s. Koen heeft met Lucia al 3 keer eerder de 
yogareis naar Bali georganiseerd. Ook vele jaren hebben ze samen yogaweken 
gegeven in Zuid Frankrijk.

Lucia de Jong. Zij geeft al bijna dertig jaar yogales en is eigenares van 
Yogastudio Westland in `s-Gravenzande. Yogastudio Westland wordt wekelijks 
bezocht door meer dan 150 cursisten. Lucia geeft yoga, meditatie, zingt 
mantra’s en geeft sacrale dans. Ze organiseert al meer dan 20 jaar yogaweken 
in Zuid Frankrijk en yogareizen naar Bali.

Meer informatie over de yogaweek is te verkrijgen bij:
* Lucia de Jong, telefoon 06 26 85 28 48 of yogawestland@gmail.com
* Koen de Haas, telefoon 06 27 00 81 03 of koenraad@me.com
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